Hướng dẫn cho rùa không được đưa lên tàu



Hướng dẫn cho mọi con rùa











Canh chừng dây câu chính càng xa càng tốt để phát hiện rùa
sớm và giảm thiểu cơ hội giật phắt rùa lên khỏi mặt nước.
Đừng chạy trước dây câu chính trong khi thu hồi thiết bị. Làm
như thế để giả m cơ hội làm rối hoặc chạy đè lên thiết bị hoặc
.
Kh i thấy rùa:
♦ Giảm tốc độ của tàu và cuộn dây câu chính
♦ Điều chỉnh hướng tàu đi để tiến về phía rùa
♦ Giảm thiểu độ căng giữa dây câu chính và dây nhánh với
rùa rùa
Giữ nút bật mở của dây nhánh nối với rùa, tiếp tục tiến về phía
rùa với tốc độ chậm. NGỪNG TÀU và CÀI SỐ KHÔNG một
khi đã kéo rùa ngang thành tàu.
Từ từ kéo dây nhánh nối với rùa, giữ dây ở một độ căng đều và
nhẹ nhàng. Đừng để sào móc hay vật nhọn sắc đụng vào rùa
khi bắt rùa; chỉ dùng sào móc để điều khiển dây trong khi gỡ
dây.
Thả đủ dây để rùa ở gần tàu nhưng vẫn nằm trong nước cho
đến khi xác định được là có thể thả rùa trong nước hay là mang
lên tàu một cách an toàn.






Chế ngự rùa bằng cách giữ áp lực trên dây nhánh, hoặc hay hơn
nữa là bằng c ách dùng dây buộc rùa, và đưa rùa lại càng gần
tàu càng tốt.
Nếu rùa chỉ bị vướng dây câu mà không mắc câu, dùng dụng
cụ gỡ lưỡi câu để giữ các lưỡi câu không bị vướng. Dùng kéo
cắt dây. ĐỪNG ĐỂ dây còn dính buộc .
Nếu rùa vừa bị vướng dây câu vừa bị mắc câu, hãy gỡ lưỡi câu
trước. Sau khi đã gỡ lưỡi câu, mới tháo bỏ dây câu.
Nên g ỡ tất cả các lưỡi câu móc vào thân ngoài của rùa mà
không nhấc rùa lên khỏi mặt nước. Nếu không gỡ lưỡi câu
được, hãy cắt dây tại lưỡi câu (hoặc càng gần lưỡi câu càng
tốt).
Nếu rùa bị mắc lưỡi câu bên trong: đừng cố gỡ lưỡi câu nếu
lưỡi câu đã bị nuốt quá chỗ nhìn thấy ngạnh, hoặc khi có vẻ
như gỡ lưỡi câu sẽ gây thêm thương tích cho rùa. Gỡ bỏ càng
nhiều dây câu và/hoặc lưỡi câu càng tốt.

Hướng dẫn cho rùa được đưa lên tàu



Nếu có thể được, mang rùa lên tàu bằng một lưới vớt thích hợp
hoặc dùng một vật dụng nào khác để nhấc rùa lên. Để r ùa lên
một mặt phẳng êm trên tàu, chẳng hạn một lốp xe hơi.

Nếu có thể đưa rùa lên tàu một cách an toàn và tàu có trang bị
cửa tiếp cận, dùng cửa này để giảm khoảng cách đến mặt nước
khi mang rùa lên tàu

ÐỪNG NHẤC RÙA LÊN KHỎI MẶT NƯỚC BẰNG CÁCH
DÙNG DÂY NHÁNH, SÀO MÓC, HAY NHỮNG VẬT NHỌN
SẮC

Hồi sinh rùa bị ngất trên tàu nếu cần, giữ chúng cho đến tối đa
24 tiếng đồng hồ (giữ ẩm ướt và trong bóng râm) nếu cần thiết.



Có thêm thông tin về thả rùa biển trong phần Phương Thức
Cẩn Thận Thả Rùa Biển Gây Tối Thiểu Thương Tích và trên
mạng tại: http://www.nmfs.noaa.gov/sfa/hms.

Gỡ bỏ tất cả các lưỡi câu móc vào thân ngoài của rùa. Gỡ các
lưỡi câu bên trong thân rùa khi còn nhìn thấy rõ chỗ móc
ngạnh. Đừng gỡ lưỡi câu nào đã nuốt không còn thấy chỗ móc
ngạnh hoặc khi có vẻ việc tháo gỡ sẽ gây thêm thương tích cho
rùa (ví dụ: trong óc hoặc than h môn). Gỡ bỏ càng nhiều dây
câu và/hoặc lưỡi câu càng tốt.

Để thả rùa (1) NGỪNG TÀU LẠI và cài số không;
(2) Nhẹ nhàng thả rùa xuống nước, đầu trước, qua cửa tiếp cận nước nếu có, và
(3) Để ý thấy rùa được an toàn rời tàu trước khi cho máy chạy và làm việc tiếp.

Tái duyệt 8/2004

vertebral
scutes

nuchal
scute

pore

Usually 6 or more
costal scutes

Inframarginal scutes
touch both the plastron
and marginal scutes of
the carapace

Usually 5 costal
scutes

Usually 4 inframarginal
scutes with pores

Leathery, no scutes;
5 long ridges

Usually 4 costal (lateral) scutes;
first costal scute does not touch
nuchal; usually 4 inframarginal
scutes without pores
Usually 4 inframarginal
scutes without pores

Usually 4 costal (lateral) scutes;
first costal scute does not touch
nuchal

One pair prefrontal scales; no
preocccular scales; serrated lower jaw

Hard carapace (shell) with
large scutes (shell plates)

Usually 3 inframarginal
scutes without pores

Usually 5 or more costal (lateral) scutes;
first costal scute touches nuchal

Two pairs prefrontal scales

Sea Turtle Identification Key

Carapace: gray to olive green;
number of costal scutes may be
asymmetrical; Plastron: white/yellow
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Typical adult colors are described here; colors may differ, particularly in hatchlings and juveniles

Dermochelys coriacea

Leatherback

Carapace: dark gray/black with white spots; Plastron: white
with dark blotches

Chelonia mydas

Green

Carapace: brown with radiating streaks; Plastron:
white to yellow

Eretmochelys imbricata

Hawksbill

Carapace: tan, brown and black with random
streaks; overlapping scutes; Plastron: cream
with dark blotches

Loggerhead
Caretta caretta

Carapace: red brown/dark brown; first costal
scute is very small; Plastron: yellow/orange

Kemp’s Ridley
Lepidochelys kempii

Carapace: gray to light olive green;
round; Plastron: white/yellow

Lepidochelys olivacea

Olive Ridley

